
Kvam Idrettslag 

18.april 2017 

 

Tilstede: 

 Ragnhild Røssum, (leder) 

 Torunn Sigstad, (nestleder) 

 Bjørnar Henden, (styremedlem) 

 Fotballgruppa v. Vidar Holen  

 Håndballgruppa v. Ingvild Selfors fra kl 20.40 

 Allidrett v. Sissel Moen 

 Folkehelsegruppa v. Venke Sletten 

 Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder) 

 

Forfall: 

 Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG 

 

Møtet ble avholdt på kontoret i Parkvegen 7 (Dalbo), tirsdag 18. april, kl 20.00.  

 

Sak 09/17 Velkommen til nye styremedlemmer 

Orientering om organisering, hvem-gjør-hva og nettsida.  

Se informasjon på www.kvamil.no, se Håndbok, Retningslinjer, mer informasjon under hver gruppe. Ta en 

prat med de som hadde vervet før dere, og ikke nøl med å spørre daglig leder om dere lurer på noe. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 10/17 Godkjenning av møtereferat 

Godkjenning av referat fra møte 07.03.2017.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente referatet. 

  
Sak 11/17  Økonomi     

Daglig leder orienterer om økonomisk status. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringen. 

 

Sak 12/17  Orienteringssaker 

Oppsummering og hva skjer: 

• Ny Klubbavis sendes ut torsdag 20. april 

• Trenerkurs i Kvam Idrettspark for sykkel helgene 29.-30. april og 6.-7. mai i regi av NCF 

• Vintertreninger og -konkurranser er avsluttet 

• Fotball og sykkel er i gang 

• Turorientering/gåturer for sommeren er under planlegging 

• Klatrerittet Mot Rondane søndag 30. april 

• Vårdugnad i Idrettsparken torsdag 27. april fra kl 17.00 

• Seriekamp A-laget mot Heidal mandag 1. mai kl 16.00 

• Gruppene må sende inn ønskede treningstider i bygdahuset, Vinstrahallen og Kåja for kommende 

vinter til neste styremøte i juni 

• HalvStyrkeprøven med start fra Kvam lørdag 17. juni. Gratis frokost til alle som kommer. 

• Furusjøen Rundt-rittet lørdag 22. juli (World Series og NorgesCup) med frivillige fra Kvam IL 

 

Vedtak (enstemmig): 

Styret godkjente orienteringssakene.  

 

http://www.kvamil.no/


Sak 13/17  Eventuelt   

Faste instruktører for allidrett, jfr årsmøtet.  

 

Dersom det blir utfordrende å finne instruktører: 

Forslag om å sette opp to og to foresatte som instruktører pr. aktivitet. Rullerer på de foresatte. Svein  

Håvard (sportslig leder) kan gjennomføre kurs for foresatte i forkant av allidrettsesongen. 

 
Møtet ble avsluttes kl. 22.00. 

Ole-Petter Brendstuen (ref.). 


